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MOTIVERENDE  GESPREKSVOERING  
TIJDENS  CONSULTATIES



Agenda

1. Wat is motiverende gespreksvoering?
2. Gastvrijheid in consultatie
3.   Rol van verpleegkundigen:
- Preventie 
- Communicatie
- Gedragsverandering
- Informeren/adviseren
- Casus 
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1 Wat is motiverende gespreksvoering?



Wat?

Dagelijks denken en handelen afstemmen op de verwachtingen van interne en 
externe klanten, rekening houdend met de afspraken en belangen van de organisatie.

Motiverende gespreksvoering



Wat?

Klanten / werknemers in beweging brengen hun levenswijze /werkwijze te veranderen

• Communicatie op persoonlijke en professionele wijze.

• Routine doorbreken.

• Consultatie persoonlijker maken.

• Afstemmen op leef- en gevoelswereld van klant/werknemer.

• Respect voor persoonlijkheid.

Motiverende gespreksvoering



Persoonlijkheid

Motiverende gespreksvoering



Motiverende gespreksvoering
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2 Gastvrijheid in onze consultatie



Gastvrijheid in onze consultatie

Wat gaat goed?                                                                        Wat gaat niet goed?
Wat is gemakkelijk?                                                                 Wat is moeilijk?

Wat kan ik hier zelf aan doen?

Op welke zaken heb ik/kan ik impact hebben?

Motiverende gespreksvoering
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Gastvrijheid in onze consultatie

• Begroeten. 

• Verwelkomen.

• Voorstellen.

• Oogcontact.

• Verloop consultatie toelichten:  wat? waarom?

Motiverende gespreksvoering
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Gastvrijheid in onze consultatie

• Vertrouwen.

• Respect.

• Aandacht voor privacy.

• Beroepsgeheim.

Motiverende gespreksvoering



Gastvrijheid in onze consultatie

Hoe kunnen wij ons inleven in de ‘leefwereld’ van klant / wn?

• Belangstelling tonen.

• Attentvol zijn.

• Alert zijn.

• Vragen stellen.

Motiverende gespreksvoering
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4 Rol van verpleegkundigen

• Preventie 
• Communicatie
• Gedragsverandering



Externe Dienst Preventie en Bescherming op het Werk
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Preventie 
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Preventie 

• Opsporen beroepsgebonden klachten.

• Vaststelling ongezonde leefgewoonten.

• Vaststelling gezondheidsrisico’s.

Motiverende gespreksvoering



Vragen stellen
Luisteren
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Communicatie
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Communicatie 

Motiverende gespreksvoering
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Vragen 



Vragen stellen

• Kies voor ‘open vragen’

- Veel informatie.
- Geen ja-neen antwoord.

- Hoe vaak heeft u deze klachten?
- Wat is de oorzaak van de klachten?
- Hoe voelt u zich hierbij?
- Waardoor zou u zich beter voelen?

Motiverende gespreksvoering



Vragen stellen

• Vermijd ‘gesloten vragen’

- Zijn geschikt als je in korte tijd specifieke informatie wilt verzamelen.
- Geven vaak alleen dié informatie waarom je gevraagd hebt.
- Leveren meestal korte en bondige antwoorden op: ja, nee, misschien.
- Kunnen al gauw lijken op een ‘kruisverhoor’.

- Zijn uw klachten werkgebonden?
- Is er lawaaihinder tijdens uitvoering van uw werk?

• Opgelet met waarom vragen.
- Waarom bent u te laat? 
- Waarom draagt u geen gehoorbescherming?

Motiverende gespreksvoering
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Luisteren 



Luisteren

• Waarom is het belangrijk om naar klant /werknemer te luisteren?

- Informatie verkrijgen.
- Begrip voor klant /werknemer.
- Voorkomen misverstanden.
- Betere gespreksvoering.

Motiverende gespreksvoering



Luisteren

• Actief luisteren:

- Aandacht geven: je hoort en ziet wat klant/werknemer zegt.
- Tonen dat je luistert: verbaal en non-verbaal.
- Feedback geven.
- Niet onmiddellijk oordelen.
- Gepast reageren.

Motiverende gespreksvoering



Luisteren

• Actief luisteren:

- Wat ik hoor is…..
- Als ik u goed begrijp….
- Is dit wat u bedoelt?
- Wat bedoelt u daarmee?
- Ik hoor u zeggen dat u het al geprobeerd heeft, hoe is dit toen gegaan?
- Wat is er misgegaan?

Motiverende gespreksvoering
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Gedragsverandering
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Gedragsverandering 

• Van gewoontegedrag naar bewustwording.

• Van bewustwording tot gedragsverandering.

• Gedragsverandering = proces.

• Verandering roept vaak weerstand op.

• Gewoontegedrag veranderen duurt minstens 6 weken.

• Van nieuw gedrag tot gewoontegedrag  duurt 6 maanden of langer.

Motiverende gespreksvoering
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Gedragsverandering 

Stappen om te komen tot gedragsverandering:

1. Motivatie om gedrag te veranderen.

2.   Gedrag wijzigen.

3.   Gedragsbehoud.

Motiverende gespreksvoering



Mensen raken meer overtuigd door de redenen
van verandering die ze zelf ontdekken dan door
de argumenten die andere aanbrengen
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Gedragsverandering 

• In veel gevallen blijven pogingen tot gedragsbeïnvloeding beperkt tot het geven van 
informatie  ->  dit is onvoldoende om het gedrag van medewerkers echt te 
beïnvloeden en te veranderen.

• Vaak weten werknemers wel hoe ze correct kunnen/moeten werken maar doen het 
niet.

Motiverende gespreksvoering
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Informeren
Adviseren 
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Informeren – adviseren

Informatie  en advies geven mits toestemming van klant/werknemer.
- Staat u open voor advies?
- Is het voor u o.k. als ik u informatie/adviezen aanbied?

Klant/werknemer beslist zelf of gedrag wijzigt.

Motiverende gespreksvoering
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Casus 
Werknemer, 50 j, werkzaam als schrijnwerker. Heeft lawaaiblootstelling en draagt geen gehoorbescherming.

VK: U werkt in omgeving met veel lawaaiblootstelling. U vertelt mij dat u geen gehoorbescherming draagt. 
Wat de reden is waarom u geen gehoorbescherming draagt?
Wn: Ik vind dat niet nodig, mijn gehoor is toch al niet zo goed meer.
Vk: Ik hoor u zeggen dat uw gehoor verminderd is. De schade die er nu is zal zich niet meer herstellen, maar u 
kan wel verdere schade beperken indien u gehoorbescherming draagt.
Kan ik u overtuigen over het belang van het dragen van gehoorbescherming?
Wn: Mijn gehoor zal toch niet meer verbeteren en ik vind die oorkleppen vervelend om dragen.
Vk: U kan een vorm van bescherming kiezen die voor u niet vervelend om dragen is. Wat belet u om samen 
met uw werkgever/preventieadviseur te zoeken naar een voor u comfortabele gehoorbescherming?
Wn: Werkgever zal voor mij geen andere gehoorbescherming voorzien.
Vk: U denkt dat werkgever geen andere bescherming zal aanbieden. Wat is de reden waarom u dit zegt?
Wn: Er zijn besparingen.
Vk: Ik denk niet dat u nog meer gehoorschade wil, dus wil ik u advies geven om oorkleppen te dragen.

Motiverende gespreksvoering



34

Casus 

Arbeider in de bouw  (34 j) biedt zich aan voor p.o.

BMI: 23,5.
Medicatie: nihil.
Familiale anamnese: blanco voor hart-en vaatziekten/diabetes.
Leefgewoonten:
- Niet roker.
- Alcohol: 4 eenheden/week.
- Geen middelengebruik.
- Geen sport/beweging.
- Eet 2 stukken fruit/dag  – eet 2 porties groenten/dag – drinkt 3 l /dag waarvan 3 tassen koffie/dag.
- Rugklachten: op werkdagen – werkgebonden.
- Locomotorische klachten: af en toe nek- en schouderpijn – werkgebonden.

Motiverende gespreksvoering
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Casus 
Vk:  Ik kan vaststellen dat u niet rookt, weinig alcohol gebruikt , voldoende fruit en groenten eet, voldoende 
drinkt en matig bent met koffie. Dit is heel goed. Het enige puntje tot verbetering is uw lichaamsbeweging. Ik 
Stel vast dat u niets doet van lichaamsbeweging. Wat is de reden waarom u geen lichaamsbeweging of sport 
doet?
Wn: Ik beweeg al genoeg op het werk en ben ‘s avonds te moe om nog te bewegen.
Vk: Ik hoor u zeggen dat u al genoeg beweegt tijdens de werkuren en dat u ‘s avonds te moe bent.
De bewegingen die u doet op het werk zijn belastende bewegingen, waarbij u de spieren en gewrichten kan 
overbelasten. Dit kan leiden tot rugklachten, nek- en schouderpijn, klachten die u ondervindt.
Beweging die zorgt voor gezondheidsvoordeel zijn ontspannende bewegingen/sportactiviteiten die u doet in 
een ontspannen sfeer en waarbij u spieren en gewrichten niet gaat overbelasten.
U geeft aan dat u ‘s avonds te moe bent om te bewegen. Door te bewegen zal u juist meer energie krijgen.
Mag ik u enkele tips geven om meer te bewegen buiten het werk?
Wn: Neen, ik zal dit toch niet volhouden.

Motiverende gespreksvoering
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Casus 

Vrachtwagenchauffeur (internationaal transport) 48 jaar,  biedt zich aan voor p.o.

BMI: 29.
Medicatie: nihil.
Familiale anamnese: vader overleden aan hartinfarct. 
Leefgewoonten:
- Niet roker.
- Alcohol: 6 eenheden/week.
- Geen middelengebruik.
- Geen sport/beweging.
- Eet niet dagelijks fruit – eet 1 portie groenten per dag – drinkt 2 l /dag waarvan 4 tassen koffie/dag.
- Rugklachten: niet dagelijks – werkgebonden.
- Verder geen locomotorische klachten.

Motiverende gespreksvoering



37

Casus 
Vk: Hoe voelt u zich?
Wn: Goed, af en toe wat rugklachten maar verder geen problemen.
Vk: U voelt zich goed, enkel af en toe rugpijn, dus dit betekent dat u geen andere gezondheidsklachten heeft?
Wn: Neen.
Vk: Bent u zich bewust dat u lichaamsgewicht te hoog is?
Wn: Ja.
Vk: U bent zich bewust dat uw lichaamsgewicht te hoog is. Welke pogingen heeft u al ondernomen om te 
vermageren?
Wn: Ik heb nog niets gedaan, overgewicht zit in de familie.
Vk: Er zijn nog personen met overgewicht in de familie. Wie in de familie heeft last van overgewicht?
Wn: Mijn ouders, broer en maternaal grootmoeder en paternaal grootvader.
Vk: Het betekent niet omdat er overgewicht voorkomt in familie, dat u niets kan doen om te komen tot gezond 
gewicht. Het feit dat uw vader is overleden aan een hartinfarct betekent dat u er belang bij heeft om te 
vermageren. Staat u mij toe enige adviezen te geven om gewichtsverlies te bekomen?
Wn: Ja.

Motiverende gespreksvoering



Dank voor jullie aandacht

Vragen?
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Gedragsverandering: stappen 

Bronnen :

- Technieken voor motiverende gespreksvoering:  “Rollnick en Miller”
- Werken aan gezonde medewerkers: Visiom.
- Motiverende gespreksvoering ‘gewoon mezelf’.

Motiverende gespreksvoering


